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1 - Wat is AquaVolta®?
• De naam Aquavolta ® is een combinatie van de
Latijnse term voor water (aqua) en de naam van de
uitvinder van de batterij, Alessandro Volta. Het staat voor
electro-geactiveerd water.
• Voorheen sprak men over elektrolyse-water, later
"geactiveerd water". In de Engelssprekende wereld wordt
het vaak "gereduceerd", "geïoniseerd" of "waterstofrijk"
water genoemd.
• De werkzaamheid van AquaVolta® berust op een
elektrolyse-plaat, waar een negatieve elektrische
spanning ontstaat, een zogenaamd negatief
redoxpotentiaal.
• Hoe lager de redoxpotentiaal, hoe groter de bereidheid
van het water om elektronen af te geven. Deze
bereidheid verdubbelt bij elke afname van 0,018 volt (18
millivolt) redoxpotentiaal. AquaVolta®-water heeft een
400 tot 800 millivolt lagere redoxpotentiaal waarde dan
leidingwater of mineraalwater in flessen.
• Vanwege de grote bereidheid om elektronen af te
geven, staat AquaVolta® ook bekend als antioxidantwater. Het wordt niet alleen door doktoren gebruikt voor
therapie, maar wordt ook gewaardeerd als dagelijkse
drank vanwege zijn aangename smaak
• Vanuit de huidige wetenschappelijke kennis bekeken is
de antioxiderende kracht van AquaVolta® vooral te
danken aan het gehalte vrij opgelost waterstofgas (H2).
Om dit te optimaliseren is de AquaVolta® NANO
ontwikkeld volgens de laatste wetenschappelijke
inzichten gecombineerd met de nieuwste technologie.

2 – NANO: De 5e Generatie
Waterstofwater-makers

• Waterstofgas (H2) is in de 21e eeuw door de
medische wetenschap ontdekt als het "gas van het
leven". Als het opgelost in water wordt gedronken, kan
het sterke antioxiderende, ontstekingsremmende en
anti-apoptotische effecten hebben. In de afgelopen
jaren is ook een mitohormetisch effect in beeld
gekomen, dat voordelen heeft die vergelijkbaar zijn met
fysieke training.
• Toen dit duidelijk werd ontstond er, voornamelijk in
Azie, een industrie waar waterstof onder hoge druk in
aluminium blikjes of zakken geperst werd, waar het H2gehalte enkele maanden aanwezig bleef. Dit is echter
zeer duur, en geeft veel afval.

• Er werden tevens bruistabletten ontwikkeld waarmee
waterstofwater gemaakt kan worden. Ook deze zijn relatief duur
en hebben een zure smaak die door sommige mensen als
vervelend wordt ervaren.
• Met name de Europese consument gaf daarom de voorkeur
aan een doe-het-zelf-oplossing, een apparaat waarmee men
zelf waterstof aan het drinkwater kan toevoegen, waarvoor Karl
Heinz Asenbaum de term "waterstofbooster" bedacht in zijn
boek "Electro-Activated Water", dat in 7 talen werd
gepubliceerd.
• Deze apparaten zijn altijd gebaseerd op elektrolyse van water. Nietportable waterionisatoren werken d.m.v. diafragma-elektrolyse, terwijl
portable apparaten werken met een zogenaamde PEM-cel, waarbij de
elektrolysegassen H2 en O2 worden afgevoerd, en alleen de waterstof in het
drinkwater komt. Daarnaast bouwen boosters zoals de Aquavolta® NANO
druk op, om zoveel mogelijk H2 in het water op te krijgen. In de 5e generatie
booster is het nu gelukt om de gasbellen zo klein te maken, dat deze vele
malen meer waterstof produceert dan al zijn voorgangers en concurrenten.

3 – Altijd verse waterstof,
(Nagenoeg) vrije waterkeuze
U kunt uw booster altijd en overal gebruiken
met de krachtige oplaadbare batterij.

Elke soort
drinkwater

We hebben de AquaVolta® NANO Hydrogen
Booster zo ontworpen dat u niet afhankelijk
bent van één soort water. Als u het
kraanwater onderweg niet vertrouwt, kunt u
uw booster vullen met gefilterd leidingwater,
gedestilleerd water en water uit een
omgekeerde osmose-installatie (RO-water).

Ook ROwater!

Belangrijk!
Het water mag geen kooldioxide (prik)
bevatten.
Anders komt er veel teveel druk in het
systeem, waardoor schade ontstaat, of de
fles zelfs kan barsten.

Ook
flessen

Tritan

U kunt de BPE-vrije beker ook vullen met uw
favoriete mineraalwater. Het is zelfs
mogelijk om de beker los te schroeven en in
plaats daarvan een fles mineraalwater met
een schroefdraad van 30 mm vast te
schroeven (alleen plastic flessen!).

!

!

Omdat
drinkwaterflessen
geen drukregeling
hebben, is deze
methode altijd
tweede keus.
Maximale
productietijd 10
minuten!!

4 – Productbeschrijving/ onderdelen
Drukaflaat-gaten in
de schroefdop
Niet blokkeren!

Inschroefbare
beker 240 ml
gemaakt van
Tritan

Schroefdraad voor
flessen van 30 mm

!
Schroefdop

+

citroenzuur
(afh. van
leverancier)

!
Omdat flessen geen
drukregeling hebben,
is deze methode altijd
de tweede keuze.
Max. Productietijd 10
minuten!

Body

Drukaflaat-gat in
de basisunit.
Niet blokkeren.
Druppels kunnen
hier ontsnappen.

Afsluiting

USB-voeding met USB-Caansluiting

5 - Opmerkingen

!

1. Verwijder voor gebruik de oranje siliconen plug en
bewaar deze. Bij een nieuw apparaat kan er nog
restwater onder de plug zitten om het membraan te
beschermen. Gooi dit weg en spoel af met schoon
water.
2. Als u het apparaat langer dan een week niet gaat
gebruiken, vul dan de elektrolysecel tot een hoogte
van max. 1 cm met water en sluit deze af met de
siliconen plug.
Tips
• Vul voor het eerste gebruik de beker 2 uur met
water om het elektrolyse-membraan te doordrenken.
Gooi dan het water weg.
• Het membraan dient te allen tijde vochtig te
worden gehouden.
• Gebruik nooit water warmer dan 60o C.
• Dompel de basisunit (de body) nooit onder in
water.
• Start de waterstofproductie niet meer dan 2x
achter elkaar zonder tussendoor het deksel te
openen.

6 – Algemene gebruiksaanwijzing
 Gebruik het apparaat alleen als u de
gebruiksaanwijzing heeft gelezen en begrepen
 Voordat u het apparaat inschakelt, moet het
waterreservoir gevuld zijn met water. Anders
raakt de elektrolysecel beschadigd en vervalt de
garantie
 Gebruik water van maximaal 60° C
 Oplader uitsluitend geschikt voor 220 Volt
 Buiten bereik van kinderen houden
 Niet onderdompelen in water. Gebruik een
vochtige doek voor reiniging. Geen chemische
schoonmaakmiddelen gebruiken
 Wees niet ruw met het apparaat/ laat het niet
vallen
 Gebruik het liefst koud/ lauw water (onder 30° C)
 Zet het apparaatje niet in direct zonlicht, of in
temperaturen onder 0 of boven 50 Graden C
 Plaats het apparaat niet in vochtige of vuile
ruimtes

 Gebruik het apparaat niet buitenshuis
 Gebruik de oplader niet als hij beschadigd is, of
de kabel geknakt is
 Plaats geen zware of puntige voorwerpen op
het netsnoer
 Raak de onderdelen die op de voeding zijn
aangesloten niet met natte vingers aan
 Gebruik enkel water van drinkwaterkwaliteit
(indien u het vervolgens wilt opdrinken)
 U mag geen koolzuurhoudend water gebruiken
(prikwater, bruisend water). Het apparaat
zou kunnen ontploffen
 Open de oplader of de body van de unit niet en
voer geen reparaties uit. Koppel het apparaat
bij een defect onmiddellijk los van het
elektriciteitsnet en informeer uw dealer
 Doe het apparaat niet bij het huisvuil.

7 – Voorbereiding voor gebruik en opladen
1. Plaats het apparaat op een droge, vlakke
ondergrond.
2. Steek de stekker van de oplader in het
stopcontact. De batterij moet volledig worden
opgeladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.

1

3. De LED gaat rood knipperen.
4. Vul voor het eerste gebruik de glazen container
met water van max. 60 ° C en laat deze minimaal
2 uur staan om de membraancel volledig te
bevochtigen. Ververs daarna dit water, schud
ongeveer een minuut en gooi het weg.

2

2-3 uur

ok

5. Nu is de H2-maker klaar voor gebruik. Zorg dat
het water het drukdeksel niet raakt, zodat daar
geen water in sijpelt (vol, maar niet tot de nok
vol).
6. Aan het einde van de laadtijd brandt de LED
continu groen.
7. Koppel de oplader los voor gebruik. De H2-maker
mag tijdens het opladen niet worden gebruikt.
8. Als de LED tijdens het gebruik begint te
knipperen, moet de H2-maker opnieuw geheel
worden opgeladen.
9. U mag, indien nodig, elke andere soort USB-C
oplader gebruiken.

Het is normaal dat er wat water/ vocht de
beker en rond het membraan zit bij
aflevering van het apparaat, omdat het
membraan tussen de elektroden altijd
vochtig gehouden dient te worden.

8 – Waterstofwater maken om te drinken
Belangrijk: het apparaat moet gevuld zijn met
drinkwater voordat je op de startknop drukt.
•

Druk 3 seconden op de startknop. Een pieptoon
geeft de start aan. De LED gaat aan en je herkent
de waterstofproductie aan de fijne opstijgende
belletjes. De looptijd is 10 minuten.

•

Als u het apparaat tussentijds wilt stoppen, drukt
u nogmaals 3 seconden op de startknop.

•

Als het lampje rood wordt en knippert, moet het
apparaat worden opgeladen. Tijdens het
laadproces brandt de LED continue rood. Als hij
groen wordt is hij volledig opgeladen. Wij raden af
om tijdens het opladen waterstofwater te
produceren.

•

De looptijd van 10 minuten eindigt
automatisch. Dit is te herkennen aan het feit
dat de LED is uitgegaan en de vorming van
bellen is gestopt.

3
sec.

10 min.
Waarom adviseren we het
gebruik van de standaard 240
ml beker en raden we het
gebruik van drinkwaterflessen
af?

Hoe meer waterstof u wilt produceren, hoe
vaker u de productie moet herhalen.

•

Met de los verkrijgbare H2-meetdruppels kunt u testen
welke productietijd u moet instellen voor de door u
gewenste waterstofconcentratie. 1,5 tot 4,0 ppm
wordt aanbevolen (5.0 PPM is de hoogst gemeten
waarde met de AquaVolta NANO).

•
•

Omdat dit een hoeveelheid
is die iedereen in 10
minuten kan drinken.
Onthoud: waterstof
verdwijnt snel weer!
Niet van tevoren
produceren, maar geregeld
kleine hoeveelheden maken
en direct opdrinken.

9 – Reiniging / hygiëne / technische gegevens
• De binnenkant van de glazen beker en de
rastervormige elektrolyse-plaat die de
waterstof produceert, moeten worden
gereinigd met 1 theelepel citroenzuur
opgelost in lauw water als er kalkaanslag
zichtbaar is.
• Sluit de schroefdop en schud krachtig
gedurende 30 seconden. Vervolgens de
citroenzuuroplossing 1 uur laten inwerken en
daarna de container met deksel en de
elektrode meerdere keren met warm water
(max. 50-60 graden) spoelen.
• Het is aangeraden om deze reiniging iedere 2
weken te doen en wanneer nodig, bv bij een
onaangename geur in de fles. Gebruik water
van onder de 50 - 60 graden C.

• Veeg de buitenkant van het apparaat af met
een vochtige, zachte doek.
• U kunt ook grove vervuiling verwijderen door
de beker voor de helft met warm water te
vullen en krachtig te schudden en daarna het
spoelwater weg te gieten.
Bewaar het apparaat bij kamertemperatuur en
vermijd direct zonlicht.
Aquavolta®
NANO

Technische specificaties

Gewicht (leeg)

330 g

Spanning /
vermogen

DC 5V / 2A

Batterijduur

Ongeveer 18x looptijd (5 min.)
bij volledig opgeladen

Laadtijd
Batterijduur

Ca. 90 Minuten
Ca. 90 Minuten (afh. van
gebruikt water)

Voedingsadapter
(USB-C)

100 – 240 V, 50/60 Hz. DC 5V, 2
A

Productie
vermogen H2

Water- en tijdsafhankelijk. 0,3
ppm/ m. max. 5 mg/ l (ppm)

Temperatuur

0-40℃ (60℃ absoluut max.)

10 – Foutcontrole/ service/ garantie
Probleem Mogelijke
oorzaak

Oplossing

Booster
werkt niet
(geen
bubbels)

Batterij
opgeladen?
Voorwerpen/
vuil in de beker?

Laad op indien
nodig.
Schroef beker en
deksel los en
reinig ze apart

LED gaat
niet aan

Batterij
opgeladen?

Laad op indien
nodig.

Laadt niet op Controleer
Oplader stuk?
stekker en kabel Probeer een
andere of
contacteer uw
dealer
Lekkage

Controleer de
plaatsing en
staat van de
afdichtingen

Stel de
afdichtingen af 
of vervang
indien nodig
door nieuwe.

Uw verkoper is verantwoordelijk en
contactpersoon voor garantieservices.
Dit geldt in het bijzonder voor
toezeggingen die de wettelijke garantie
van twee jaar overschrijden.
Nextgene.nl (CEO Elvin de Regt)
Beursstraat 25, 4381CC
Vlissingen
Aquavolta® is een merknaam die wordt
beschermd door het Duitse octrooi- en
merkenbureau, en het EUIPO

